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Kort over området
Kortet er et forslag til placering af de forskellige projekter. Det kan naturligvis være at nogle
af projekterne skal placeres andetsteds, hvor det giver mere mening for alle brugere.

1 - Forbedret adgang til strand
Vi ønsker en tilgængelig strand for alle gående. Trappen ved Jeppes led har længe været en
udfordring for Naturstyrelsen at optimere, og flere har haft dialog med dem omkring dette. Vi
foreslår der igen bliver taget kontakt til Naturstyrelsen ang. forbedret adgang til stranden
både fra Jeppes Led og ved Toftum Bjerges parkeringsplads.

Forslaget stilles for at forbedre adgangen for gangbesværende, så de også kan få gavn
vores smukke naturområde.

2 - Badebro
Vi foreslår der bliver nedsat et udvalg som kan undersøge mulighederne for en bro ved
Toftum Bjerge. Det kan lade sig gøre at isætte en badebro i Nr. Nissum Bredning, da det er
set ved Remme Strand Grundejerforening.

Hvis der allerede er indhentet tilladelser til at opsætte badebro i området, foreslår vi at vi
genoptager arbejdet og søger fonde, for tilskud til broen.
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3 - Madpakkehus
For at gøre området mere attraktivt for sommerhusejere foreslår vi at opsætte et
madpakkehus, hvor det er muligt at komme i læ og sidde og spise sin madpakke i hyggelige
omgivelser.

4 - Shelters
Ved Jeppes Led kunne det være oplagt at undersøge muligheden for at lave en eller to
shelters til vandrende på Drivervejen. Lejrpladsen bliver ofte anvendt til teltplads og vi ser
det som en oplagt mulighed også for sommerhusejere at have muligheden for at tage en
enkelt overnatning i det fri tæt på ens sommerhus.
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5 - Borde/bænkesæt
Vi foreslår at opdatere de nuværende bord bænkesæt samt eventuelt tilføje flere til området.
De nuværende står meget tæt og kunne gøres mere attraktive hvis de får en opfriskning.

7 - Offentlig toiletadgang
For at undgå forurening af naturen i vores område foreslår vi at der bliver opsat et offentligt
toilet ved Jeppes Led. Her kører mange forbipasserende forbi og tager et stop, derfor er det
oplagt at give dem mulighed for også at anvende toiletadgang. Derudover vil det også være
oplagt ift. lejrpladsen.
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8 - Grussti fra p-plads til strandadgang
Vi foreslår der bliver anlagt en grussti fra parkeringspladsen ved Jeppes Led til
trappenedgangen, for at de besøgende udefra har bedre adgang til udsigtspunktet. Samt
forbedre adgangen for gangbesværede.
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